Hiányos versenyengedély kérelmet nem áll módunkban elfogadni! Az MKSZ a licencet 2 héten belül adja ki. Soron
kívüli, sürgős licenc igénylés esetén az MKSZ pótdíjat számít fel. A licenc átvételére az MKSZ irodában, nyitvatartási
időben van lehetőség. Az MKSZ külön díj ellenében postázza az elkészült kártyákat. Fényképet a
licenc@bringasport.hu címre kérjük e-mailen megküldeni (Egyesület_Vezetéknév_Keresztnév.jpg formátumban),
vagy papír alapon a kérelemhez csatolni. Papírkép hátuljára a nevet és születési dátumot kérjük felírni. A
versenyengedély kiváltásával kapcsolatos részteles szabályok, árak megtalálhatók a www.bringasport.hu oldalon.
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UCI ID

Versenyengedély sorszáma

Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. MKSZ tölti ki
Igénylő tölti ki
EGYESÜLET ADATAI:
Hivatalos név (bíróság bejegyzés alapján)

Csapatnév (eredménylistán szerepel; max 35 karakter)

SPORTOLÓ ADATAI:
Vezetéknév:

Keresztnév:

Állampolgárság:

Anyja neve:

Szül. hely:

Település:

Szül. idő:

Utca, házszám:

Irányítószám:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kérjük a megfelelő kategóriát aláhúzni!
U9 (-2010)

U15 (2004-2005)

U23 (’96-’99)

Master2 (’69-’78)

Amatőr

U11 (2008-2009)

U17 (2002-2003)

Felnőtt (’89-’95)

Master3 (’68-)

Profi

U13 (2006-2007)

U19 (2000-2001)

Master1 (’79-’88)

Tudomásul veszem, hogy versenyengedélyem külföldön csak az MKSZ utasbiztosítás
beélesítésével együtt érvényes. Ennek érdekében az utazásom adatait az indulás előtt
minimum 3 munkanappal egyesületem vezetője az MKSZnél a biztositas@bringasport.hu
címen lejelenti. Bizonyítványhoz kötött licenc igénylés esetében a bizonyítvány
másolatot a kérelemhez csatolom. Tudomásul veszem, hogy a MKSZ és az UCI
szabályainak be nem tartása vagy figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után,
amely a versenyengedélyem visszavonását is eredményezheti. A WADA és MACS
doppingszabályzását elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom. Büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek.

Versenyző aláírás:

Szülő, illetve gondviselő hozzájárulása 18 éven aluli versenyző esetén. Alulírott
hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekem, illetve gondozottam kerékpárversenyzői
licence-et váltson és azzal MKSZ eseményeken elindulhasson.

_________________________________

_________________________________
Dátum: _________________________

Szülő/Gondviselő aláírás:

Dátum: __________________________

MKSZ Tagszervezet:

Sportorvosi engedély:

Dátum:__________________________________

Dátum:_______________________________________

Képviselő:___________________________________

Sportorvos aláírás:______________________________

P.H.

P.H.

